ARKITEKTURSEKTIONEN THS
2020-06-10

Styrelsemöte
10 juni 2020
Närvarande: Närvarande: Markus Clasén (ordförande), Vendela Folke (vice ordförande),
Martin Labbé (kassör), Pernilla Karlsson (ledamot) samt Cornelia Haag (ledamot)
Ordförande öppnar mötet 12.12
Ordförande är sen… ;)
1. Martin har betalat fakturor och fixat några försenade fakturor från arkipelago, det blev ett
inkasso-krav men han har ringt och fixat så allt är löst. Skolan är stäng under juli men det
finns inga planerade fakturor.
2. Under sommaren kommer sångboken göras och ekonomiska policyn kommer påbörjas.
3. Mottagningen kommer att ske men i begränsade former. Det kommer att ske fysiskt
men det finns fortfarande
4. Plan inför hösten. Hur gör vi med SM? Vi har hittills inte varit över 50 personer så vi
satsar på att ha ett fysiskt möte. Då alla inte kommer vara på Campus samtidigt får vi
jobba hårdare på att få dit människor till SM.
5. Ordförande är valt till näringslivs ansvarig på THS. Då han sitter på högsta posten i vår
sektion och då sitter på dubbla poster. Styrelsen anser att det är okej att Markus sitter på
dubbla poster tills nästa SM. Vendela och Markus gör upp mellan sig vem som gör vad då
Markus inte kommer ha tid att göra allt som han tidigare har gjort. Tills nästa SM skriver
Markus några ändringar i stadgarna till nästa SM som kommer göra det enklare att
hantera dessa situationer i framtiden.
6. Megaron-märke. Ska beställas senast 8 Juli, förslag på hur den ser ut ska vara upplagt
senast 2 Juli. Ska ha beslutats om det den 4 Juli. Vi gör detta med störst antal beslut/
röster innan detta datum. Markus beställer dem när vi har beslutat om pris och antal.
Sista mötet innan sommaren, alla får ha en supertrevlig sommar!!
Markus finns alltid nåbar så vid frågor är det bara att höra av sig.
Ordförande avslutar mötet 12.39

